De organisatie die Ondernemingsraden in hun kracht zet.

De ondernemingsraad is sparringpartner van de directie. Hoe geef je advies over relevante
onderwerpen?
Als ondernemingsraad is het van belang om een aantal zaken goed op orde te hebben
voordat je de rol als constructief partner optimaal kunt vervullen.
Inspiratie in Drenthe doorloopt deze stappen met de ondernemingsraad en helpt bij het
verwerven van kennis en inzicht en het opstellen en invullen van een plan van aanpak.
Binnen Inspiratie in Drenthe hebben wij veel kennis over het formuleren van ambitie, het
optimaliseren van processen, het verschil tussen persoonlijke communicatiestijlen,
technieken om te overtuigen en de manier waarop je doelen en acties goed kunt koppelen.
Communicatie heeft veel facetten: informeren, begrijpen, horen én gehoord worden kunnen
niet zonder elkaar.
Het Inspiratie in Drenthe stappenplan:
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Hoe sta ik in mijn rol als medewerker en OR-lid
Waar staan wij voor als gemeenschappelijke OR
Hoe helder is de ambitie van de organisatie
Welke punten willen wij als OR verbeteren
Welke zaken willen wij beter begrijpen, welke kennis is daar voor nodig
Hoe zorgen wij dat onze boodschap begrepen wordt
Wat is ons plan van aanpak voor de komende twaalf maanden
Hoe meten wij de resultaten
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Wat is ons aanbod voor Ondernemingsraden:

Wij vinden het belangrijk om altijd een voorgesprek te hebben om te proeven welke
uitdagingen er binnen een organisatie spelen. Op basis van dit gesprek bereiden wij een dag
voor die oplossingsrichtingen aanbiedt voor de actuele vragen.
Het is onze gewoonte om een aantal weken na een trainingsdag een uur aan te schuiven bij
een overleg om te ervaren hoe het daadwerkelijk gaat met het voorgenomen actieplan.
Onze instaptraining op locatie in Havelte: kosten v.a. € 1650,-- ex BTW
Wat krijg je voor dat bedrag:
• Voorbespreking
• Aan het werk van 8.30 – 17.00 (maximaal 10 personen)
• Koffie, thee en lunch (aanvullende lunch-wensen in overleg)
• Trainingsruimte voor 10 personen met beeldscherm, internet en flipover
• Nabespreking met het hele team bij uw organisatie (+/- 2 weken na dato)
Bij 10 personen is de investering slechts € 165,-- p.p.
Omdat iedere ondernemingsraad zich in een andere fase bevindt starten we uiteraard met
die stappen die voor jullie organisatie van belang zijn.
Ons motto: Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden.
Met vriendelijke groet
Haiko Neidig en Karina Crok
Inspiratie In Drenthe
Havelte
06-37175420
www.inspiratieindrenthe.nl

ps. Trainingen kunnen uiteraard ook op uw locatie worden verzorgd. Wij omarmen de
meerwaarde van de letterlijke hei-sessie

